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  143-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:01:24(  ؟.لع0جه أسباب من اتخذه وما يده أصاب الذي المرض عن ا"لباني الشيخ تكلم - 1

 مع"  جيدة غير مراسيل فھي الصحابة من وغيره مسعود ابن عن يرويه وما"  النخعي ترجمة آخر في الذھبي قول معنى ما - 2
 غير عن سمعته فقد مسعود ابن قال قلت وإذا مسعود ابن عن رجل عن سمعته فقد مسعود ابن عن قلت إذا"  قال النخعي أن العلم
  ) 00:26:12(  ؟". مسعود ابن عن واحد

(  ؟.عطاء قال كقوله عطاء عن قوله فھل"  منه سمعته فقد عطاء قال قلت إذا"  قال أنه جريج ابن عن خيثمة أبي ابن روى - 3

00:28:27 (  

) . (  المسافر ص0ة في السافر الصفح(  رسالته في الغماري عبدهللا تدليسات وعلى ، سعيد محمود رسالة على الشيخ رد - 4
00:40:39 (  

 ) 00:47:47. (  نقاش من بينھما جرى وما حوى سعيد مع لقاءه ا"لباني الشيخ ذكر - 5

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

  .لكن بأسلوب أعطل  ...صدر كتاب الدليل على أن السلفية بدعة  ... :الشيخ 

  .تعدد األسباب واملوت واحد  :الشيخ 

  .واهللا : احلليب 

   ؛ كيف حالك يا أبو ليلى ؟أي نعم ، اجلماعة جتار بلعبوا على احلبلني :الشيخ 

  .اهللا يبارك فيك احلمد هللا : أبو ليلى 

  كيف أستاذنا اليوم ؟ :  احلليب 

واهللا يا أخي كما كنت من قبل ؛ ألن دخويل املستشفى كان توطئه للمعاجلة وهي إجراء فحوص بالدم  :الشيخ 

؛ لكن الشيء الذي ال يسر هو وغريه فخرجنا األمس وأخذ بعض العالجات ومل نستعمل لآلن شيئا منها 

تضارب آراء األطباء من جهة ، ومن جهة ثانية كنت أتصور أنه سيكون هناك جملس من جمموعة من خمتلفي 

االختصاصات يف الطب بدرسوا هذه النتائج والفحوصات الطبية وبكون رأي مجاعي ، مل يكن شيء من ذلك 

نوعية العالج ؛ النقطة هامة يلي فهمته من أخينا الدكتور من جهة ، ومن جهة أخرى اآلراء متضاربة يف حتديد 



عصام الساكت مما ينبغي إجراء الفحص حوله هو الدم الذي أجرينا عليه فحوص يف بنك الدم عديدة وكان كل 

 مرة ينزل الدم عن مستواه السابق إىل ما دونه مع تعاطي األدوية اليت يصفوا واليت من املفرتض من وراء استعماهلا

إن الدم يرتفع نسبته وال ينخفض فكانت النتيجة بالعكس ، واستمر الدم يف النزول يف الفحص األول من النزول  

كان إحدى عشرة وكذا ووصفت لنا بعض العالجات بعد قرابة ثالث أسابيع جرى الفحص الثاين للدم وإذا به 

النتيجة لفحص الدم عشرة ومخسة  نزل لعشرة وسبعة بالعشرة واستمرت على العالج والفحص الثالث كانت

بالعشرة بفارق اثنني ؛ وسبحان اهللا الفحص الثالث كان اقرتاحي أنا وليس باقرتاح الطبيب املشرف هناك يف بنك 

الدم وال باقرتاح أخونا املخلص عصام الساكت بل هو كان رأيه ملا طلع الفحص الثاين عشرة وسبعة معناه نزل 

يء يف الداخل مينع هضم العالجات وال تظهر آثاره يف الدم ؛ فإذا حنن الزم نعمل الدم بدل ما يصعد إذا يف ش

فحص عام ولذلك يف املستشفى اإلسالمي ؛ فسبحان اهللا خطر يف بايل قلت يا دكتور عصام أنا عندي رأي ، 

 من احملتمل أنه أنا يل هنا أسبوعني من بعد الفحص األول ، بستعمل اإلبر واألدوية اليت وصفتها يل فأنا يف ظين

ما يكون ظهر أثر هذا العالج يف بدين ولو تريثنا قليال عن الذهاب إىل املستشفى اإلسالمي حىت نشوف نتيجة 

األدوية اليت نأخذها ؛ فكان قوله عجبا مرضيا قال واهللا يا شيخ حنن نتعلم منك كمان ما هو من اختصاصنا يعين 

أسبوعني آخرين ، فحصنا الدم الثالث طلع عشرة ونصف ؛ إذا البد  قال هذا نعم الرأي ، وهكذا كان ؛ فصربنا

من الذهاب إىل املستشفى اإلسالمي ، ذهبنا إىل املستشفى ، يف املستشفى امرأة متدينة طويلة عراقية خمتصة 

مبعاجلة النساء ، الظاهر أن أخونا عصام لثقته ا رأى أن تتوىل هي فحص الدم يف مكان معني بسموه فحص 

لدم من النخاع الشوكي ، وإال فحص الدم هناك يف بنك الدم ، وأيضا يف نفس البنك اإلسالمي أشكاال وألوانا ا

؛ لكن هذا الفحص النخاعي الشوكي الظاهر أنه حيتاج إىل شخص متخصص بدقة فهو رأى أن هذه املرأة هي 

هي ما أظن أن هناك شيء حيملها على اليت تصلح هلذا الفحص ، وفعال جاءت هذه املخلوقة يبدوا واهللا أعلم و 

الكذب إنه هي قرأت شيء من كتيب واستفادت ويعين إا ثقة باإلضافة إىل ذلك البد الدكتور عصام أن يكون 

مفهمها شيء ، وسبحان اهللا امرأة حقيقة أسلوا بالنسبة للمرضى أمجل أسلوب وأحسن أسلوب يعين لساا 

  .مامها باملريض عذب يعين املريض ينسى مهه من اهت

  . )إن من البيان لسحرا ( : احلليب 

، صدق رسول اهللا ؛ املهم سطحوين على السرير وحطوا يل خمدة تقريبا )إن من البيان لسحرا ( نعم ،  :الشيخ 

بني سلسلة الظهر أو منتصف الظهر بني أكتايف صار رأسي لتحت وبرز صدري ما أدري ماذا فعلت ، لكن 

رة يف مكان معني وسحبت الظاهر دم من النخاع الشوكي واهلدف معرفة عدم جتاوب اجلسد واضح أا سلطت إب



مع األدوية هذه ، النكتة وين مع أن املرأة الدكتور عصام هو الذي أثىن عليها وهو الذي توىل االقرتاح بأنه هي 

اليت وقعت مر دكتور بكون  تتوىل معاجليت مع أنه أنا رجل وهي امرأة وهو بعرف رأيي باملوضوع حىت من النكت

قريب لزوجيت شافها واقفة عند الباب قال هلا خري قالت زوجي هنا ، دخل علي وقال ال بأس عليك وكذا من 

الكلمات الطيبة ، شاف القائمة يلي يعلقوها على السرير وإذا وقع بصره أن الطبيبة فالنة أنسيت واهللا امسها قال 

، طبعا كان تسأله يف حمله فأنا ما عندي جواب بطبيعة  ...عاجل الرجال ، عجيب كيف هذه امرأة متدينة ما بت

؛ املهم كان يف اهتمام بالغ من هذه اإلنسانة ؛ لكن الشاهد وين  ...احلال ، قلت له الظاهر كوين عجوز ، 

يت كنت وصفت يل نوع من اإلبرة تشبه سائل الدم أمحر وبعض احلبيبات الصغرية ، وهذا النوع يشبه اإلبر ال

آخذها باملرات السابقة يف الفحص األول والثاين والثالث للدم ، قبل ما تعطينا اإلبر كان الظاهر يف حديث بينها 

وبني الدكتور عصام فذكر يل الدكتور عصام إنه هو ال يرى االستمرار يف تلك األدوية اإلبر احلمراء يعين ، وإذا 

عصام فقلت له صراحة يا دكتور عصام قلت له احلقيقة أنا صار هذه املرأة الطبيبة توصف يل خالف ما يريد 

عندي قناعة أن األطباء خمتلفني مثل املشايخ ، املريض بضيعوا بينهم ، البارحة بعد العصر كنا موعودين منذ 

الصباح إنه حيضر دكتور متخصص يف أمراض األعصاب ومل حيضر الدكتور إال قريب املغرب ، كان املفروض 

حا ألا انتهت الفحوص كلها لكن هذا الرجل وقد أخربتين الدكتورة أنه سيأيت بعد ساعة وراحت حيضر صبا

الساعة والساعتني ومخسة وقريب عشرة ومل يأت إال قريب املساء ، الشاهد بعثوا شخص كطرف هلذا الدكتور 

ة كشف سبب هذا املرض يلي يف مهيئ فأخذ يسألين أسئلة احلقيقة تسر السامع ألا تدل على إهتمام بالغ حملاول

هذا اإلنسان ، يف هذه األثناء سأل شو كان نتيجة فحص دكتور الدم ؟ قلنا له أعطتنا هذين العالجني اإلبر 

واحلبيبات ، ما أعجبه ، هنا الشاهد فيلتقي رأيه مع رأي الدكتور عصام ألنه وهذه كمان مشكلة ، فاتين أن أقوهلا 

لي كانت نتيجته عشرة ومخسة ، الدكتور عصام قال يل أنا خايف أن يكون الفحص الثالث يف بنك الدم ي

الفحوص هناك غري دقيقة ويف عندي بعض مناذج قال جاءت امرأة عنده مكتوب أن فحص الدم كذا ، فحص 

عندنا يعين عنده جريان من األطباء فوجد فرق كبري لذلك بدك تأيت عندي غدا إذا شئت حىت نفحص لك هناك 

ن نتيجة الفحص ، وكان كذلك ، ثاين يوم يتصل الدكتور وبقول الزم تكون الساعة مثانية مثانية وربع يف نتأكد م

املستشفى اإلسالمي من أجل إجراء فحص عام ، فهمت أن فحصه كان تقريبا مثل فحص البنك ، يعين ما يف 

عشر شوفوا كم الفرق ، إثنا عشر مبشر بالتقدم ورحنا ، هذه الطبيبة كانت نتيجة جواا أن الدم تبعك إثنا 

وكلهم بقولوا اثنا عشر ، وذا السن شيء كويس ، واثنا عشر وهذه األدوية يلي وصفها الدكتور ومش متجاوبة 

شايف كيف فاحلقيقة أخذنا البارحة أدوية وموعودين يف فحص الرباز رمبا يطلع معهم شيء جديد مما حيملهم 



نا يف ذهايب إىل هناك حتدثت مع الدكتور عصام طويال سألته سؤال علمي على تعديل هذه الوصفة األخرية وأ

طيب قلت له فحصكم وسيلة أم غاية ؟ فكر شوية وقال جبواب صحيح قال ال وسيلة ، قلنا له طيب شو الغاية ؟ 

األوجاع شو رأيه كمان أجاب جبواب صحيح ، قال الغاية معرفة أوال ملاذا األدوية ال تضبط ، وثانيا ما هي سبب 

لكن أنا شايف مش فاحتني سرية هذا  اجلانب ، بس عم تدندنوا حول الدم وما الدم ،  ...املالزمة لك ؛ قلنا له 

وهذا ذكرهم وكان من مجلة املتذكرين الدكتورة فاتصلت مع طبيب خمتص هو يلي جاء بني املغرب خمتص 

صدي من هذا الكالم كله قضية ترقيع يعين باألعصاب والعروق واملفاصل وحنو ذلك ، فصارت القضية يعين ق

شقفة شقفة يعين مل نستفد شيء من كوننا ذهبنا إىل مستشفى شبهت حايل أنه رحنا فحصنا الدم عند دكتور 

البساق عند دكتور ثالث وهكذا ، كل واحد يقدم رأيه واجتهاده إىل آخره ، بينما املفروض أن يكون هناك دراسة 

في االختصاصات ؛مل نستفد شيء يعين أخذنا األجوبة هذه كمعاجلات فردية يف جملس استشاري من خمتل

وأحكام شخصية وفوق هذا دفعنا تقريبا مئة وستون دينار وزيادة على هاتني الليلتني علما بأن هذه الدكتورة من 

ا ال تريد أن تأخذ شيئا وكانت قد قدمت ورقة لزوجيت قدمتها زوجيت حبضورها بأا ال تريد أن فضلها كتبت أ

تأخذ شيئا ؛ قلنا هلا ال ، جزاك اهللا خريا وهي أصرت وأنا أصررت وقلنا هلا يا بنت احلالل حنن ميسورين واحلمد 

قلنا هلا جزاك اهللا خريا ،  ...هللا ولسنا حباجة ، قالت عفوا هذا ليس قصدي هذا شكر هللا على هذا التعارف 

وإذا راحية عند احملاسب ومقدمة الورقة ويف األخري ملا قدموا لنا   وهي ملا شافت أخذت الورقة وحطتها يف جيبها

كشف احلساب ، الدكتورة فالنة ال شيء ؛ فاملقصود يف كل التفصيل هذا أوال للعربة وثانيا كجواب أنا مل أتعاجل 

  ...أنا ما زلت كما تعرفون 

  ... :السائل 

  ...ن على دراسته هذا البد منه وهذا صحيح ؛ ألنه انكباب اإلنسا :الشيخ 

  يعين أيش يلي جعلك تذهب وتراجع وتفكر بالفحوصات ؟ :السائل 

  .اجلواب جاوبناه  :الشيخ 

   ...على أساس اآلن مسألة الذهاب يعين أنا يف القدميني  :السائل 

الطريق  تبدأ القضية من عمرة رمضان ملا اعتمرنا عمرة رمضان املاضية وكانت السيارة قد تعطلت معنا يف :الشيخ 

  .وكان معي ابين هذا ومعه سيارته ، واحلمد هللا سحبناها مسافة مائة ومخسني كيلو مرت تقريبا 

  .وأنت مرة يا شيخنا سحبتنا أيضا : أبو ليلى 

أي نعم ، الشاهد رجعت وذراعي ألول مرة تؤملي أملا شديدا ، خيتلف األمل هذا من حيث نسبة قوته  :الشيخ 



تعطلين ، أحيانا ملا أريد أن أتوضأ بدي أنا أعمل هيك حىت أقدر أمتضمض وأستنشق وال وأوقاته ، أحيانا ما ب

أستطيع أن أرفع يدي من هنا بدأت املعاجلة املتصلة باألوجاع ، األوجاع يلي معي أوجاع  قدمية جدا لكنها 

دي هذه ، ومشينا يف مطاقة ماشي احلال مستورة إال أنه يف احلادثة هذه ازددت وجعا وأملا خاصة بالنسبة لي

املعاجلة إىل أن وصلنا لبنك الدم وكان سبب دخويل بنك الدم وفحص الدم إنه قد أصابين طنني يف أذناي ورمبا 

ارتفع الضغط معي فلما فحص الدم أول مرة طلع مثانية عشر والوزن الطبيعي أو املقدار الطبيعي مخسة عشر أو 

وماشي األمور ، شعرنا حلاجة لفحص الدم من جديد وإذ نفاجئ بأنه  أربعة عشر فيومئذ أخذوا مين لرت من الدم

قوته نازلة إلحدى عشر وهكذا فمن هناك من سفرة العمرة يف رمضان وتوجع يدي وذراعي بدء الدخول يف 

  .املعاجلة 

  .يف السفر كان من الصعب حتريك يدك : احلليب 

ناء مث مع االستمرار يف املعاجلة رحنا عند بعض األطباء أنا بقول ال أستطيع أن أتوضأ إال هيك باالحن :الشيخ 

أعطوين مسكن ، أخونا عصام الساكت اهللا جيزيه اخلري نستعني به كثريا ملا ذكرنا له هذا قال ال هذا مسكن وليس 

معاجل ، وهذا يفيدك وقتيا لكن يضرك مستقبليا فهو وصف يل أشياء وكنت استعملها واستعملها اآلن شوف 

حرصه على شيخه املزعوم وحماولته معاجلته إىل آخره ، اآلن هو عنده رأي أن هبوط الدم هذا الذي  عصام مع

  .وصلت إليه سببه كثرة األدوية اليت أخذا 

  .هذا أمل كبري يا شيخنا : أبو ليلى 

عن ابن  ... يف سؤال ، مساع ابراهيم بن يزيد النخعي من ابن مسعود يف ترمجته يف التهذيب ينقل عنه: احلليب 

مسعود هذا مسعته عن رجل عن ابن مسعود وإذا قلت قال ابن مسعود فهذا مسعته عن غري واحد عن ابن مسعود 

، الذهيب يف امليزان يف آخر ترمجته بقول وقد استقر الرأي عند احملدثني على ثقة النخعي وما يرويه عن ابن مسعود 

  ما رأيكم ؟ من غريه من الصحابة فهي مراسيل ليس جبيدة ؛ ف

ال ما يف اختالف بني هذه اخلالصة تبع الذهيب وبني ما قيل يف ترمجته من التفريق بني إذا قال عن فالن  :الشيخ 

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته   ...

 وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته هذا ابين عبد الرمحن  فهذا يعترب الكالم هذا بدك تقيد فيه كالم :الشيخ 

  الذهيب ؟ 

  .نعم يعين بنفس اللفظ يلي هو عن أو قال : احلليب 

  .أو قال إذا قال قال رواه عن مجاعة عن ابن مسعود ؛ وإذا قال عن فيكون عن شخص فهنا يضعف  :الشيخ 



  يضعف ؟: احلليب 

سعود إام عن إذا قال يف الرواية عن ابن مسعود فهو كاملنقطع ألنه إام شخص بينما هناك قال ابن م :الشيخ 

مجاعة ، فكون املبهمني مجاعة روايته يف هذه الصورة هلا وزن أكثر من روايته يف الصورة األوىل ، إذا كان األمر  

  .كذلك فكالم الذهيب حيمل على هذا التفصيل أو بعبارة أخرى حيمل على ما يقوله عن 

   ...يلي هو األول : احلليب 

  .مل كالم الذهيب يلي هو األول ، على هذا حي :الشيخ 

  

  .طيب أستاذنا يف قضية عنعنة ابن جريج عن عطاء : احلليب 

  .أي نعم  :الشيخ 

عن وقال ، أستاذنا أنت ما بتفرق بني يعين مش ما بتفرق يعين يف أكثر من موضع بتقول هل عن : احلليب 

  عي ؟ حكمها حكم قال ، والثابت عندي هذا ، فهل يف اختالف بالصورة هذه بالنسبة للنخ

ميكن االختالف هو من حيث عدم معرفتنا التفصيل املتعلق بقول ابن جرير مثل تفصيل املنقول عن  :الشيخ 

  .النخعي 

  . مجيل صح ، صحيح : احلليب 

فهذا موضح مفصل ، فالنفس تطمئن للتفريق بني األمرين ؛ أما هناك فالذي يرويه عن ابن جريج  :الشيخ 

  دري إذا كانت الرواية صحيحة ، تذكر أنت من رواها هذه ؟ فاحلقيقة أنا ال أذكر وال أ

  عن ابن جريج ؟: احلليب 

  .آه  :الشيخ 

  .صحيحة أظن ابن أيب خيثمة : احلليب 

  .ابن أيب خيثمة يروي عن ابن جريج إنه قال  :الشيخ 

  .إذا قلت قال عطاء فهذا مسعته منه : احلليب 

  .طيب لكن ما يف باملقابل  :الشيخ 

  .ما يف باملقابل :  احلليب

  .هنا املشكلة  :الشيخ 

 ...إن يف املوقظة يف الرسالة احلديثة العلمية  ...هنا املشكلة ، وخاصة يلي بأيد هذا التفريق أستاذي : احلليب  



  .بقول حكم قال حكم عن 

  .نعم هذه القاعدة  :الشيخ 

  . نعم هذه القاعدة هنا يعين التصريح بالسماع :  احلليب

  .هو هذا :الشيخ 

  .أو التحديد أو بأقرأه بالباب : احلليب 

نعم هذه القاعدة واًألصل كما ال خيفاك أن نتمسك بالقواعد إال إذا جاء ما خيصصها ؛ ففيما يتعلق  :الشيخ 

  .بالنخعي فيه ختصيص وليس كذلك بالنسبة البن جريج 

  تراها اآلن ؟ نعم صحيح ، حدثنا األخ نظام عن رسالة أخوه سعيد أم مل: احلليب 

  .أي نعم  :الشيخ 

  .صورا : احلليب 

هذا يا سيدي مشحون بالبغض يف احلقيقة عندما تقرأ كتابه تشعر متاما أن هذا إنسان حاط دأبه بدأب  :الشيخ 

  .األلباين 

   ...هو كذلك : احلليب 

احدة ؛ لكن سبحان اهللا هؤالء  أي نعم ، فمتتبع األلباين يف زالته يف رأيه هو ميكن ما فوت على نفسه و  :الشيخ 

أهل األهواء يعين ما بنفعوا غريهم وبضروا بأنفسهم ألن النفع بكون كما هو معلوم لدى اجلميع بالتجرد عن إتباع 

  .اهلوى 

  .من أجنل ترشيه  :السائل 

  .ال ، ال ، أنت عرفته هويته مصري  :الشيخ 

عة باإلمساعيلية وعرفته يف آخر أيام سفري وهو موجود هناك ، وهو من اإلمساعيلية وفاتح مزر  ...طبعا  : احلليب 

  .وهو مهندس زراعي 

  باإلمساعيلية قلت أم أين ؟    :الشيخ 

  .نعم باإلمساعيلية : احلليب 

  .أنا يلي قائم يف نفسي إنه هو كأنه تلميذ علي الغماري  :الشيخ  

  .ل هذه الشلة طبعا هو تلميذ الغماري وتلميذ أبو غدة ، وتلميذ ك: احلليب 

     ...معليش لكن عندنا شيء إثباتات أم  :الشيخ 



،  يلي هو "فتح العزيز بأسانيد عبد العزيز " يف عندي إثباتات أنه تلميذ الغماري ، له كتاب امسه : احلليب 

وكذا  وبذكر فيه املشايخ "اكتشاف الرحيق بأسانيد سيدي عبد اهللا بن الصديق " الغماري ، وله كتاب آخر امسه 

.  

 ...هذا يلي قائم بذهين أنا إنه هو غماري ؛  الشاهد يف حديث أنا كنت أوردته يف آداب الزفاف  :الشيخ 

  .إفشاء سر الزوجني 

  .نعم ، نعم ، احلديث يف صحيح مسلم : احلليب 

 احلديث يف صحيح مسلم هو عامل عليه صفحات ، أي نعم وماسك ترمجة عمر بن محزة ومطالعة يف :الشيخ 

النهاية إنه ثقة وحمتج به ، وعامل مقدمة أنا أظن أنه هو أول كافر به ؛ ألنه ال يتصور أنه إنسان طالب علم شم 

رائحة علم احلديث ، إنه بقول صراحة أن كل ما يف الصحيحني فهو صحيح وأكثره يفيد القطع وقليل منه يفيد 

أشبه ما يكون يف  ...د ألنه من باب أيش ؟ غلبة الظن ، وال يصح أي نعم نقد الصحيحني من جهة األساني

موضوع التقليد واالجتهاد ، كيف يعين يف الفقه أغلق باب االجتهاد هكذا ؛ لكن هذا يا ترى من الذي يقول 

ذا الكالم وأنا كنت بتساءل أن هذا الرجل مسكني إذا كان إنه عم ينتقد األلباين من الزاوية هذه ألنه أنا 

مسلم ، طيب الغماريني أفضح مين يف هذه الناحية وهو تلميذ عليهم ، يا ترى هو انتقدت بعض أحاديث 

خملص يف الرد على األلباين ؟ ال واهللا هذا أمر مستحيل ، شبهته بأبو غدة ، أبو غدة هذا اخلبيث الذي أخذ 

حيح علّي إصطالحي الذي جريت عليه يف ختريج العقيدة الطحاوية ، صحيح أخرجه البخاري ومسلم ، ص

وكمان أخذ علي كما تذكرون أو  ...أخرجه مسلم إىل آخره ، قال هذا معناه أنه ما بصري احلديث صحيح إال 

ولو أنه  "وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل " ساعدوين على التذكر ألن العهد بعيد إنه أنا توقفت يف تصحيح 

  .يف صحيح البخاري 

  .كالم طويل جدا : احلليب 

يا ليتين ضعفته حىت يكون له حجة يعين ال أنا  ...قصدي إن هناك كنت ذكرت هذا الكالم  نعم :الشيخ 

توقفت عن تصحيحه ألنه فيه فالن ، فجاء واستغل هذه النقطة فجئت أنا يف املقدمة كما تعلمون وين أنت عم 

تلقب بالكوثري هذا تنتقدين يف هذه النقط ، شيخك هذا الكوثري يلي تفخر باالنتساب إليه إىل درجة أنك ت

أنكر أحاديث يف الصحيح البخاري ومسلم ، وسردت أنواعا من هذه األحاديث ، وجدت هذا أخو هذا متاما 

يف الضالل ، آخر شيء طلع عندي فيما يتعلق بفقه السنة متام املنة ، هذا الغماري عبد اهللا اخلبيث هذا له رسالة 

  .الصبح الساتر



  .ة املسافر الصبح الساتر يف صال: احلليب 

أي نعم ، أنكر حديثا أوال ال نعلم من سبقه ثانيا ما استند إىل قاعدة علمية حديثية وهو حديث عروة  :الشيخ 

، قال هذا )فرضت الصالة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر ( : عن عائشة قالت 

تعلقون ولو خببوط القمر ، جييب لك حديث ضعيف شاذ ؛ وكيف أثبت شذوذه ؟ مثل كما تعرف املبتدعة ي

رواية من هنا ورواية من هنا ورواية من هنا ، من مجلة الروايات اليت جاء ا ذه الرسالة ومن مجلة تدليسه اخلبيث 

يقول روى إسحاق بن راهويه يف مسنده بإسناد على شرط الشيخني عن أيب بكر بن عبد اهللا بن عمرو بن حزم 

ليه السالم ملا فرضت الصالة نزل وصلى بالرسول عليه السالم صالة الفجر ركعتني مث عن عائشة أن جربيل ع

  .صلى الظهر أربعا ، مث العصر أربعا ؛ يبين على ذلك أنه إذا الصالة فرضت أربعا أربعا 

  .سبحان اهللا : احلليب 

  عرفت كيف ؟    :الشيخ 

  .واضح : احلليب 

، شيء مبني أنه مرسل وليس له قيمة ، وجايب حديثني من طريق أينعم ، وجايب لك أحاديث أخرى  :الشيخ 

احلسن البصري معتربهم حديثني ألنه مسلسلهم باألرقام وهو حديث واحد لكن من طريق بلفظ كذا ومن طريق 

بلفظ كذا وأعطاه رقمني ، فالعدد أربعة جعلهم مخسة ألنه جعل مرسلي احلسن البصري جعلهم اثنني وهو واحد 

ذه األحاديث اليت كلها معللة نسف ا حديث عروة وبىن على ذلك أن الصالة فرضت أربعا أربعا ؛ ؛ أي نعم 

ولذلك فالقول بأن صالة املسافر ركعتان البد منهما ، هذا خطأ والعجيب هو برد يف هذه الرسالة على رسالة 

حديث آخر من صحيح أخوه الزمزمي حممد ، هذاك شوف هؤالء الغماريني أصحاب أهواء ، هذاك نسف 

مسلم بدون أي حجة ، هو يلي فيه رجل نسيت امسه اآلن سأل ابن عباس يف مكة أنه إذا حنن صلينا خلفكم 

أمتمنا وإذا صلينا وحدنا قصرنا قال سنة نبيك هذا احلديث نفسه الزمزمي ألنه هو يرى أنه البد من صالة ركعتني 

يه صراحة ؛ فقال هذا ضعيف ، هذا من ؟ حممد الزمزمي سواء صلى وحده أو صلى مع اإلمام ، هذا برد عل

  أخوه عبد اهللا رد عليه وأثبت احلديث وهو حق لكن نسف احلديث

يلي بتوهم أنه بعارضه وهو حديث عروة عن عائشة وذا األسلوب والسبب أنكر حديث ابن عمر  ... :الشيخ 

 عليه وسلم ، هذا حديث ابن عباس يف وحديث عمر فرضت الصالة ركعتني متاما على لسان حممد صلى اهللا

صحيح مسلم أيضا نسفه الغماري وحديث عمر أو ابن عمر بنفس املعىن ، من خالف السنة كفر،  كل هذه 

األحاديث أنكرها الغماري يف رسالة صغرية ما تتجاوز العشرين صفحة ، ويأيت هذا املسكني برد على األلباين يلي 



ألنه متسك بقول األئمة يف عمر بن محزة وإنه ضعيف إىل آخره ، وبعدين بتكلف  أقل ما يقال إنه اجتهد فأخطأ

يف تأويل الكلمات اجلارحة ذا اإلنسان حىت الذهيب أتى ذا احلديث يف ترمجة عمر بن محزة بقول وهذا مما 

الطريقة جرى يف هذا استنكر عليه ، ملاذا هذا يؤول استنكر عليه ، يعين حكم بأنه تفرد به وهو ثقة ، وعلى هذه 

الكتاب فرأيت أنه أنا أرصها يف املقدمة ألنه مل يبق يف جمال يف الصلب أن أنبه على هذا احلديث وما فعله هذا 

الفاعل ، وأحاديث كثرية وكثرية من هذا النمط مع األسف ، وكنت أمتىن أن يكون خملص حىت نستفيد من 

ومتعب حاله هذا التعب الشديد البد أن حيصل شيء ، البد إخالصه ، ألنه بالشك ملا بكون اإلنسان خملص 

يعين ، وما أحد يدعي لنفسه العصمة لكين وجدته مع األسف مغرض ، هذا احلديث بالذات تبع عمر بن محزة 

الضعيف والذي رواه مسلم ، أنا كما أحاول دائما أن أكون يعين متجردا عن اهلوى ، قلت يف آخر التخريج ألنه 

أنا ملا ألفت الرسالة هذه ذكرت احلديث واملنت فوق ، حتت قلت رواه مسلم ، قلت مث بدى يل أن  يف احلقيقة

هذا اإلسناد فيه عمر بن محزة األسلمي إىل آخره وهو ضعيف وذكرت بعض أقوال العلماء ؛ الشاهد قلت يف 

ا ـ خبالف احلديث اآليت بعده فهو اية املطاف وإىل اآلن مل أجد له شاهدا تقويه به خبالف ـ وهنا الشاهد انتبهو 

قوي بشواهده ؛ ماذا فعل هذا اخلبيث ؟ نقل كالمي هذا إىل قويل وإىل اآلن مل أجد له شاهدا ، حذف ما بعده 

؛ لكن ليس هذا فقط ، شوف ماذا فعل من بعد ما حبكي على الطريقة من التحويش من هنا وهنا وبطالع عمر 

سيجد أحاديث لعمر بن محزة ال ميكن إال ويضعفها ؛ لكن مسكني ما  بن محزة هذا بالشك يوما ما سيندم

بتعرف شو رايح يساوي يومئذ ؛ املهم فبعد ما انتهى من توثيق عمر بن محزة وتصحيح حديثه هذا يف صحيح 

مسلم ألنه على القاعدة جتاوز القبضة ، بنقل كالمي يلي كنت ذاكره يف مقدمة  الطحاوية وإنه ولو حنن نقول 

 أىب اهللا أن " ذا الكالم لكن هذا ليس مسلما على إطالقه ألن األمر كما قال اإلمام الشافعي فيما يروى عنه

، فالعصمة لكتابه وحده إىل آخره ؛ بقول إن كالمي األول ماشي على اجلادة ؛ أما هذه فهي "يتم إال كتابه 

عمر بن محزة بقول وفات الشيخ األلباين أن له خلبطة ألبانية معروفة إىل آخره ، بعد ما ينتهي من الكالم عن 

  .شواهد تقويه 

  .وجاب حديث الشيطان والشيطانة  : احلليب 

نعم ، وهذا ذكره ، ذكره يف الرسالة وقويته بالشواهد وزدت عليه شاهدا هو مل يذكره شايف ملاذا حذف  :الشيخ 

يلي هو جعله شاهدا حلديث عمر بن محزة علما عبارة إنه إىل اآلن مل أجد له شاهدا خبالف احلديث الذي بعده 

أن هذا على حد تعبريي الذي يف ظين مل أسبق إليه ، هذا شاهد قاصر ، شاهد قاصر وهذا معروف من 

ممكن يقال إنه يف الباب كذا  "باب حترمي إفشاء السر " اصطالح علماء احلديث أن هذا الشاهد يف الباب مثال  



إن من أشر الناس ( ديث الشيطان والشيطانة هو شاهد لذلك احلديث يلي بقول ؛ لكن ال ميكن أن يقال إن ح

هو جيعل حديث الشيطان والشيطانة فيما معناه شاهدا حلديث عمر بن محزة وليس له  )عند اهللا يوم القيامة 

ه الفقه يف احلديث شهادة إال يف نقطة االلتقاء وهو حترمي اإلفشاء ؛ يف ظين أنا إنه ما عنده املدرك هذا يعين معنا

  .إنه يفرق بني الشهادة القاصرة والشهادة الكاملة خاصة إن هذا التعبري غري معهود يف كتب احلديث 

  .املتابعات : احلليب 

بس هيك يعين فسبحان اهللا أخذت الرسالة معي يف املستشفى لعلي أمتكن من قراءا مل أستطع ألنه ما  :الشيخ 

ر وباملسلمني حىت األطباء يلي بناموا يف املستشفى كانوا يعملوا سهرة عندي ، أي نعم شاء اهللا كنا ننشغل بالزوا

  واحلمد هللا حصل فائدة كبرية جدا ،

  .ومن أمهها وقد تفاجئون ذه املفاجئة أنه زارين سعيد حوى 

  .اهللا أكرب : احلليب 

  .أي نعم  :الشيخ 

  .يعين هو كان نائم يف املستشفى أم ؟ : احلليب 

ال ، هو جاء للمراجعة ، هو كسيح وما ميشي إال يف العربة ، هو مفتح لكن الظاهر أن بصره ضعيف   :يخ الش

  .، أنا احلقيقة فوجئت به 

  أنت بتعرفه من قبل ؟ : احلليب 

أنا أعرفه لكن ملا رأيته مل أعرفه ، ألن العهد بعيد منذ عشرين سنة أنا اآلن طالع قرابة عشر سنوات من  :الشيخ 

شق ومن قبل مضى سنني وما عاد رأيته يعين تفرقنا ألنه كل واحد سلك سبيله يلي اهللا عزوجل يسره له ، دم

فجاءين وهو رابع أربعة أحدهم شباب شكله مجيل قال أنا أخو فالن من الالذقية من بيت جوالق ، أنا أعرف 

ة وكنت أنا أنزل عندهم ملا أخرج بيت جوالق ألن احلقيقة بيت جوالق يف الالذقية كان مركز الدعوة السلفي

  .أطوف يف سبيل الدعوة، مثال يف حلب منزيل حممد ناصر ترمانيين ، رأيتموه ميكن ؟ 

  .نعم : احلليب  

أي نعم ، يف إدلب منزيل منزل الشيخ نافع شامية ، يف الالذقية منزيل منزل جوالق هؤالء ثالث أربع  :الشيخ 

سلمني لكن تقبلوا الدعوة وفتحوا صدورهم هلا بل ودارهم أيضا فكنت أنا إخوة وهم يف األصل من اإلخوان امل

دائما جنتمع هناك ونعمل الدروس ، بعدين قامت هذه الثورة مع األسف ضد حافظ األسد من اإلخوان املسلمني 

فأحدهم وهو سليم وهو كان أنبهم وأشد اهتماما وتقبال للدعوة السلفية هذا مع األسف لآلن سجني عند 



لبعثيني ، هلم أخ ثاين امسه خريات ، كان جاءين وزارين هنا يف الدار منذ سنة ونصف أو سنتني وهو اآلن يف ا

العراق ، هذا الذي جاء مع الشيخ سعيد حوى هو أخ هلؤالء فيعرفين يف نفسه وقال بتعرفين ؟ قلت ال أتذكر ، 

فالن أخو فالن إىل آخره ، قلت له أنا عرفت  وفعال مل أتذكره حيث كان صغريا يومئذ وهو اآلن شاب ، قال أنا

سليم وعرفت خريات وخريات زارين يف البيت إىل آخره ؛ الشاهد أن هذا اجلوالقي بقول يل فالن عن الشيخ 

سعيد حوى لكن احلقيقة أنا وال أدري ما هو السبب مع أنه هو شامي سوري يعين املفروض ما ختفى هلجته علي 

أنه هو هذا الشيخ سعيد حوى ملا عرفين به ، لكن يف أثناء الكالم أهال وسهال ومرحبا ، ما أدري أين ما عرفت 

إىل آخره ، هذا الشيخ سعيد حوى ، على كل حال أنا ما غريت وضعي لكن أخذت استعدادي الكامل للبحث 

  .يد معه فيما يتعلق بالدعوة ، واهللا عزوجل فتح املناسبات اللطيفة جدا ، هو معه ولديه الشيخ سع

  .ولده حممد الناصح  : احلليب 

  .أينعم بس هم اثنني  :الشيخ 

  .الثاين ال أعرفه أعرف أحدهم : احلليب 

فيه واحد ثاين ، يعين قامته أحنف شوية لكن أيضا ال بأس به ، قال هذا يدرس احلديث باجلامعة ، وهذا  :الشيخ 

  .نصيحة ، الشيخ سعيد يلي بقول لو تقدم هلم نصيحة الثاين يدرس الفقه ، قلنا أهال وسهال ، قال لو تقدم هلم 

  .مجيل ، اهللا أكرب  :الشيخ 

وامسع ماذا جرى ، وال إله إال اهللا آمنت باهللا ، قلت له واهللا يا شيخ، كنت أنا فهمت من جمرى احلديث  :الشيخ 

ن والبد فأنا أنصح كال انتبهت متاما إنه هو سعيد حوى ، قلت واهللا أنا أحوج إىل من ينصحين ، ولكن إذا كا

من األخوين أن يستمد من علمه ، ألن الفقه بدون حديث ال فائدة منه وال أن احلديث بدون فقه ال فائدة منه 

  .، احلقيقة كانت مفاجئة بالنسبة له وللت أسارير وجهه 

  .ألنه نظرم أنه حنن باحلديث بدون أي فقه : احلليب 

  ...وهذا هو  :الشيخ 

  .هللا أكرب ا: احلليب 

شوف األخرى وهي أمجل ، أنا بعد ما اطمأنت أنه هو سعيد حوى ، أنا عندي فكرة سعيد حوى  ... :الشيخ 

  .ما أدري إذا أنت قام يف نفسك هذا الذي قام يف نفسي إنه هو تطور فكريا يف آخر كتاباته 

  .يقينا هذا أستاذي : احلليب 

عندي انتباه كامل إن الرجل رباه اهللا عزوجل رغم أنفه وأفهمه بأن  آه ، أنا ما أحفظ أمساء الكتب لكن :الشيخ 



الدعوة السلفية هي دعوة احلق ، ولو ال أنه سبق وأن حتزب لإلخوان املسلمني لكان شأنه ومنفعته أكثر يف كتاباته 

ي خليين ؛ فأنا عندي هذه الفكرة وأريد أن أنضح أشوف شو موقفه بالنسبة للدعوة وجها لوجه ، قلت يف نفس

أنا أتعرض بشيء من اإلجياز لرتمجة حيايت ، ألصل إىل ما يقوله أعداء الدعوة إنه هذا الرجل ليس له شيخ ومن 

إىل آخره ، وفعال قدمت شيء من ترمجة حيايت ؛ لكن بأكثر ما ميكنين من إجياز  ...ال شيخ له شيخه رجليه 

ربعني جملد وهي غذائي الروحي اآلن ومنها أستمد الفوائد وإين مكثت يف املكتبة الظاهرية وإين مجعت منها حنو أ

اليت أغذي ا كتيب و و إىل آخره ، وكيف أنا ملا كنت يف املدرسة االبتدائية وكان األستاذ ملادة اللغة العربية 

يداعبين ويقول يا أرنؤط أنت بس خترج من هنا من املدرسة بدك تطلع كسار حطب ، أقول له ال ، أنا بدي 

ع جنار ، ملاذا هو يقول هذا الكالم ؟ ألن املعروف عن األرنؤط يف بالد الشام أم دراويش ال مهنة لديهم أطل

ومعيشتهم من كسب أيديهم وعرق جبينهم ، وهذه احلقيقة منقبة هلم ألم مهاجرون ، شايف ما كان عندنا إال 

نا كان ألقي يف نفسي وأنا ابن ثالثة عشر أيب رمحه اهللا هو صاحب مهنة ساعات ، تصليح ساعات وخايل جنار أ

أربعة عشر أنه سأشتغل بالنجارة ، وفعال ما كنت أخرج من املدرسة إال صحبت خال النجار امسه إمساعيل يرمحه 

؛ اشتغلت معه يف النجارة والنجارة العربية ويف الغالب عبارة عن عمل يف ترقيع األبنية اليت هي تبىن قدميا بطبالت 

عمدة تنصب بني العامود والعامود تقريبا حنو عشرة سم وبتخللها طوبات من طني ، مث تطني من خشبية ، أ

الوجهني هذه مع الزمن والرياح واألمطار والثلوج ما تصمد فأنا كنت أخرج ومعلمي هذا وخايل من جهة ومعلم 

أنا ؟ أمر على دكانة أيب رمحه اهللا ثاين وخاصة يف أيام الشتاء ، لكن مبناسبة الرياح واألمطار نتعطل ، شو أساوي 

، يشوفين رجعت بعد ما خرجت الصبح يعرف أنه اليوم ما يف شغل بسبب املطر والريح قال يل ا ابين أنا شايف 

هذه الشغلة مش شغلة ، شو رأيك تشتغل عندي ؟ قلت له مثل ما تريد يا أيب ، وهذا يوم وذاك يوم وراحت 

ذه املهنة وفتحت دكان مستقال وأفتح وأشتغل ساعة ساعتني من الزمن مث يا معي مواتة وربنا عزوجل يسر يل ه

اهللا على املكتبة الظاهرية وأفتح الكتب واملخطوطات يلي ما مستها يد وأفتح الكتاب أحيانا وأمسع طقطقة الورق 

يف أسلوب  ألنه من يوم كتب ما فتح ، وبتعرف يومئذ احلرب مش مثل حربنا بتكتب من هنا رأسا بنشف ، كان

يف الكتابة يومئذ برشوة يف وصل ناعم فلما يكون يف رمل ناعم على الورقة والورقة بصري يف متاسك بني الورقتني ملا 

  . بتفحها بتسمع طقطقة قرقعة بسيطة هذا كله عم حبكيه للشيخ سعيد إىل آخره 

  .رمحه اهللا : احلليب  

واجللد فدرست حنو عشر آالف كتاب وأكثر ، الكتاب ما بني وبعدين ربنا عزوجل متعين بالقوة والصرب  :الشيخ 

رسالة صغرية إىل كتاب يتجاوز مئة جملد وأكثر مستخرج منها الكنوز واألحاديث ، هذه كنت أشعر إنه حنن 



حباجة إليها إما لكوا مفقودة يف الكتب املطبوعة على حسب علمي أو أننا حباجة إىل طرق لبعض األحاديث 

املطبوعة إىل آخره ، جتمع عندي اآلن حنو ألفي جملد ، أنا اآلن هذا مددي ، وما بإمكاين اآلن أن  املعروفة يف

أستفيد من املكتبة الظاهرية ؛ الشاهد أين قلت له ربنا عزوجل يعين فتح علي من هذه الزاوية بدون أي موجة 

م وإذا هذا طالب العلم يلي بدون شيخ وأي شيخ يف التعبري املعروف اليوم ، وبعدين راحت األيام وجاءت األيا

يتوىل التدريس ملادة احلديث يف اجلامعة اإلسالمية ، وإذا بعد منها بتخرج على يديه تالمذة يصبحوا دكاترة يف 

احلديث ، هذا أثر أيش ؟ أثر إنسان ال شيخ له يف هذا اال ، يا سبحان اهللا الناس بقولوا عيب األلباين إنه 

ـ ...قرأت يف كتب تراجم الصوفية وهنا الشاهد أن الشيخ عبد العزيز الدباغ رضي اهللا عنه ـ  ليس شيخ طيب أنا

هذا الرجل أمي ال يقرأ وال يكتب ومع ذلك كان أهل العلماء من كافة االختصاصات يتعلموا منه كيف يدرسوا 

ي يتعلموا على يديه وهو أمي ؟ طيب شو يلي جعل اتمع اإلسالمي يقبل إنه يدخل يف خمه أنه رجل أم

األساتذة وما يقبل أن اهللا عزوجل مينت على إنسان شاب ويف كل قوته وفتوته وحرصه ودرس سنني طويلة إىل 

آخره إنه اهللا ما يفتح عليه بالفتوح ، جبت له العبارة النقشبندية هذه ، قال يل شايفك يا شيخ مبني إنك دارس 

قيقة مهما تعمقت وحترشت ، لكن بطريقة غري مباشرة لعلي أجد أي نعم احل ...التصوف من كتب الصوفية ، 

منه حراكا ، أبدا يعين يلي متنيته ما حتركوا أنه مثال ندخل يف نقاش أنشوف الظاهرة األخرية اليت رأيناها أخريا يف 

وكان بعض كتبه هل هي رغوة صابون مثل هذا العنوان مثال أم هي حقيقة ؛ لكن سبحان اهللا ما حترك إطالقا 

دائما يبتسم ويهش ويبش وإىل آخره ، وأوالده أيضا االثنني كذلك وموقفهم موقف املصغي واملستمتع ، هذا كان 

  .ألول يوم وتقريبا الظهر وبقي عندي للساعة الواحدة والنصف 

  .يعين ساعة ونصف : احلليب 

وجدا الواحدة والنصف قلت له  أينعم ، وقال يل أنا اآلن أستأذن لصالة الظهر ، طلعت يف الساعة :الشيخ 

بس يف وقت معكم ، ملح تلميحة سريعة إنه وضعه يتطلب منه يأخذ وقت للتهيئ للصالة بسبب وضعه اخلاص 

إنه مقعد ، وقال إن شاء اهللا مساء أعود إليك ، قلنا له أهال وسهال والعود أمحد ، وفعال رجع مساء هو وولديه 

ولني الظاهر عن املستشفى وأنا ما بعرفهم ، املرة السابقة ملا دخلت املستشفى  اإلثنني ، وحضروا اثنني من املسئ

كمان حضروا لكن حبضروا مستمعني ما بناقشوا ما بتفهم منهم يعين هل هم عن مسايرة أم عن عقيدة وإىل آخره 

ستة ما فاا من ، املهم يعين كان الكالم ماشي مع احلضور متاما وسألين الشيخ سعيد عن ما يقال إن الكتب ال

احلديث الصحيح إال القليل ، فأنا شرحت له وجهة نظري ، قلت له أوال الصحيحني غري السنن األربعة ، 

والصحيحني ما كنت رأيتهم مجع الصحيح ، أي نعم وأنه يلي مش موجود أكثر يعين من الصحيح يلي هو 



تقصري العلماء يف خدمة احلديث وزعم بعضهم  مبثوث يف الكتب األخرى املسانيد واملعاجم وحنو ذلك ، وحتدثنا

بأن علم احلديث نضج واحرتق قلنا له هذه سخافة متناهية ، وجبت له مثال اآلن يطبع كتاب اجلامع الكبري 

للسيوطي وحتت إشراف جلنة ، جلنة من علماء األزهر الشريف فتجد هذا الكتاب ال حتقيقا فيه وال تعليق ، وكان 

يحه من ضعيفه إىل آخره ، وين هؤالء الذين سيشتغلوا هذا الشغل حىت يقدموا للناس السنة املفروض أن مييز صح

الصحيحة ؛ سألين هو عن كنز العمال قلت له كنز العمال هو نفس اجلامع الكبري للسيوطي لكن ترتيب خمتلف 

هذا االجتماع الزم كان  ، شعرت بأنه حىت قلت له للشيخ سعيد باجللسة األوىل ظهرا قلت له احلقيقة يا شيخ إن

من قبل من زمان، أي نعم ، لكن ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن ، ملا أنت كنت تدرس يف بعض األماكن 

  ...قلت له 
  


